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Slavnostní otevření hasičské zbrojnice
Rekonstrukci hasičské zbrojnice, která proběhla koncem loňského roku, se
podařilo se všemi běžnými obtížemi při
stavbách dokončit na konci listopadu.
Stavební společnost provedla kvalitní
práce, a tak začátkem prosince nic nebránilo úspěšné kolaudaci objektu. Konec
roku tak mohli naši hasiči po dlouhých
letech přežívání v nevyhovujících prostorách „zimovat“ v novém, již temperovaném, objektu.

Letošní zima s ojedinělými a malými
příděly sněhu občasné nepořádky a odhozené odpadky příliš neschovala, takže
se je dařilo průběžně odklízet na místních komunikacích i ostatních veřejných
plochách. Přesto se při prvních náznacích
jara vždy objevují nová místa, kde je zapotřebí očistu a údržbu provést. Chceme
Vás proto, tak jako každoročně, požádat
o pomoc s úklidem a následným udržováním čistoty veřejných prostranství ve
Vašem okolí.
Současně bychom opět chtěli apelovat
na majitele psů, aby uklízeli exkrementy
po svých zvířecích miláčcích. I přes rozmístění dalších nových odpadkových
košů se stále doplňovanými pytlíky kolem zelených ploch v nejbližším okolí
domů znečišťování neubývá !!!
Vážení a milí spoluobčané,
je tu opět nová Devítka. Doufám, že si zde
každý najde informace, které ho zajímají.
Všichni víte, že ani bez Vaší dobré vůle
a pomoci se v našich obcích neobejdeme,
a tak věřím, že i po přečtení tohohle čísla
nám budete pomáhat udržovat své okolí
k všeobecné spokojenosti.
Předem Vám děkuji a přeji hodně pohody,
klidu, a dobré nálady při čtení naší Devítky,
rovněž Vám všem přeji krásné prožití velikonočních svátků.
Monika Holá, místostarostka
Také v letošním roce uspořádalo místní sdružení ČČK ve spolupráci s úřadem
MO Plzeň 9 tradiční setkání u příležitosti příprav na nadcházející Velikonoce.
Akce se konala 21. března odpoledne.
Každý zde mohl zhlédnout ukázky výroby a přípravy velikonočních dekorací,
zdobení perníčků, či malování a háčkování ozdob. Všeho se návštěvníci mohli i aktivně zúčastnit, přidat také své nápady
a vlastní výrobu si tím i sami vyzkoušet.

březen 2018

Po krátkém zkušebním provozu a dovybavení budovy potřebným zařízením
proběhlo dne 13. února 2018 slavnostní
otevření zbrojnice. Zúčastnili se prakticky
zástupci všech složek a organizací, které se na této stavbě nějakým způsobem
podílely nebo se o ni přičinily, včetně zástupců HZS a vedení města. Odpoledne
již prováděli zájemce z řad našich spoluobčanů budovou sami naši dobrovolní
hasiči. Všem se zcela určitě musela líbit.
Přejeme si, aby svému účelu sloužila po
mnoho dalších let.
-mc-

PŘIVÍTEJME JARO ČISTOTOU !
Poslední dobou se také značně rozmáhá
jev spojený s trvale přibývajícím množstvím vozidel. Je jím nárůst parkujících
aut na zelených plochách v okolí rodinných domů. Takto rozježděné a znehodnocené trávníky jen těžko budeme moci
následně udržovat. Víme, že parkovací
místa nejsou na všech komunikacích
a vznik nových parkovišť na starších komunikacích není v nejbližší době reálný,
zejména z důvodu příprav k vybudování
potřebných inženýrských sítí. Současně
je zapotřebí si ale také uvědomovat, že
svévolné parkování na veřejné zeleni je
podle platných dopravních předpisů za-

kázané a pokud tedy není komunikace
pro možnost parkování vhodná, je nutné
svá vozidla odstavovat buďto na vlastních
pozemcích, nebo na místech k tomu způsobilých, i když vzdálenějších. Je jen věcí
tolerance místních strážníků a policie, že
zde zatím dosud nebylo proti tomuto
nešvaru zakročováno. I z jejich řad jsme
však upozorňováni, že se tím budou nuceni začít zabývat. Začněme tedy každý
u sebe a chovejme se k místu, kde žijeme
natolik slušně, aby tyto prostory našich
obcí pro nás zůstávaly dál jen upravené.


















na expedici do německého St. Englmar,
kde bylo vše „vzhůru nohama“. Na závěr
projektu děti přichystaly rodičům poDěti z turistického oddílu mládeže Skříthoštění z německých dobrot a společně
ci si koncem roku zpestřily svoji činnost
s Mathiasem a Lindou promítly své filmy.
účastí v česko – německém projektu. Pro
většinu to bylo první seznámení s němčinou a každý se nějaké to slovíčko naučil. Průvodci dětem byli Mathias a Linda
a naučili děti vytvářet na tabletech vlastní filmy – od vymyšlení příběhu, výroby
postaviček, natočení až po dozvučení. Filmy jsou ke zhlédnutí na stránkách oddílu
www.tomskritci.cz . Skřítci se také vydali

Skřítci točili filmy

Akce ČČK pro Vás

Nebyly by to ale naše členky místního sdružení, aby nedonesly vlastnoručně připravené velikonoční pamlsky, jež
mohli všichni ochutnat a ocenit.
Další připravovanou akcí ČČK s naší
spoluprací je tradiční oslava žen a jejich
práce - Den matek. Toto setkání se uskuteční v salónku Malesického dvora v sobotu 12. května od 16.00 hod.
Na zábavné posezení zveme všechny
maminky!

LETOŠNÍ STAVEBNÍ PRÁCE

Jak jsme již dříve avizovali, letošní rok
bude z hlediska stavebních prací v obou
obcích zřejmě velmi náročný.
 První větší akcí, která již v podstatě
začala, je výstavba chodníku v ulici Ke
Kostelu. Jedná se o jednostranný chodník
navazující na stávající chodník na Malesické návsi a končící zvýšenou křižovatkou
s ulicí Borovicovou a Ke Sv. Josefu.
Stavba začala vynuceným kácením stromů, které jí bránily, nebo jejichž kořenový
systém by byl pracemi poškozen tak, že
by tuto újmu v podstatě nemohly přežít.
Samozřejmě, že takové kácení vzrostlých
stromů vyvolává velké emoce v lidech,
kteří kolem nich chodí dlouhé roky. I mně
je líto poražení jakýchkoliv vysazených
dřevin, které by tu ještě mohly určitě nějakou dobu růst. Bohužel výstavba chodníku, která byla přijata jako poslední možné
řešení, navržené s ohledem na bezpečnost chodců v této ulici s dlouhodobě
vyšším provozem, si jejich odstranění vynutilo. Náhradou bude výsadba stromů
nových po dokončení stavebních prací.
Vlastní práce začnou ihned, jakmile to letošní netypická zima dovolí. Stavební práce bude provádět firma ISKOM pod dohledem pracovníků Správy veřejného statku
(SVSmP), jež je objednatelem a plátcem
těchto prací.
Druhou velice důležitou akcí pro Malesice je pokračování a dokončení díla, které
přípravnými pracemi již začalo v loňském
roce. Je to dlouhodobě připravovaná vý-

1. ročník akce
SOUSEDSKÉ DNY
Na konec května, pravděpodobně
v sobotu 27. 5., připravuje ÚMO Plzeň
5-Křimice 1. ročník nové akce společného
setkávání občanů sousedních obcí pod
názvem SOUSEDSKÉ DNY. Akce je připravována jako „srandasportovní“ odpoledne s největší pravděpodobností na
Zámeckém náměstí, zakončené hudbou
a posezením pro všechny příchozí. To-

stavba pravostranného chodníku v ulici
Chotíkovské, na které se finančně podílí
náš městský obvod společně s Plzeňským krajem. Stavební práce provádí spol.
STRABAG a.s.. Dílo by mělo být dokončeno okolo začátku letošních prázdnin.
Dalšími dvěma stavbami jsou opravy stávajících chodníků v ulici U Potoka, místně řečeno „V pachlu“ a druhým potom je
chodník v ulici Ke Mži. Také obě tyto akce
jsou připravovány k soutěžení investorem,
kterým je opět SVSmP. Termíny výstavby
ani dodavatelské firmy tak zatím nejsou
známy.
 Poslední z větších staveb, která se ale
bude odehrávat mimo zastavěné území,
by měla být výstavba Stezky pro chodce
a cyklisty Radčice-Malesice. Bude se jednat o 3 m široký pruh propojující ulici Ke
Sv. Josefu a v loňském roce rekonstruovanou lesní cestu v Dolním kyjovském lese
v místě u kapličky. Dojde tak k asfaltovému propojení obou obcí, které by mělo
umožnit nejen vycházky po téměř rovinatém terénu, ale i bezpečnější jízdu pro
cyklisty mezi oběma obcemi mimo silnici.
V současné době se připravuje výběrové
řízení na dodavatele prací. Předpokládaným termínem výstavby je léto-podzim
2018.
 Pro Dolní Vlkýš asi nejdůležitější a dlouhou dobu připravovanou stavbou je odkanalizování příjezdové komunikace ulice
Na Stráži, sloužící k odvodu srážkových
vod z příkopů podél komunikace, spojehoto sportovního klání by se pro pobavení všech přítomných měla zúčastnit asi
sedmičlenná smíšená družstva sportovců
ve věku 18 a více let v několika krátkých
disciplínách (např. válení balíků slámy,
chůze s kelímkem na hlavě, ale i jedna vědomostní), vždy jedno družstvo za obec.
Měla by se utkat družstva Křimic, Malesic,
Radčic a Vochova. Zapřemýšlejte a dohodněte se mezi sebou, kdo by měl chuť
se zúčastnit za tým MO Plzeň 9, ozvěte
se na úřad (tajemnici nebo starostovi).
K fandění a povzbuzování jste samozřejmě všichni zváni!

MALÉ VELKÉ ZPRÁVY
 Letošní malesická pouť proběhne
o víkendu ve dnech 21.-22. 4. Místo na
Malesické návsi, atrakce i jejich provoz zůstávají bez větších změn. Provoz zde bude
po tuto dobu umožněn jen záchranným
složkám.
 Jako každý rok i letos Vás upozorňujeme, že poplatek za psa můžete platit
jak na úřadě tak i převodem na účet č.
48569080237/0100 a VS, který byste
měli znát. V případě potřeby Vám jej sdělí
pí. Podskalská. Výše poplatku činí na rok
pro důchodce nepobírající jiný příjem,
než-li důchod, 200,- Kč, pro majitele

rodinných domků je poplatek 500,- Kč
a pro všechny ostatní poplatníky 900,Kč. Poplatky je nutno uhradit stejně, jako
v předchozích letech, nejpozději do 30. 6.
V případě ztráty nebo úhynu Vašeho psího miláčka Vás žádáme též o nahlášení.
 Jarní svoz nebezpečného odpadu se
uskuteční v Malesicích dne 18. 4. od 16
do 17 h. Odkládací místo, kam bude možné vybraný odpad od oběda před vlastním svozem uložit, je Malesická náves.
Věci, které je možné sem odkládat budou
zveřejněny na webu obce a informačních
letácích na obvyklých místech.

Pro případné dotazy a informace volejte tel. linky ÚMO 9 Malesice 378 036 880-4,
nebo si o ně napište na e-mailovou adresu cudlmanm@plzen.eu

né s výstavbou nového většího propustku
ve spodní části Vlkýšské návsi. Finální částí
této stavby by pak mělo být dokončení nového asfaltového koberce silnice z Malesic.
Na této stavbě se budou společně podílet
město Plzeň (zastoupeném SVSmP) a Plzeňský kraj.
-mc-

MĚSÍC MYSLIVOSTI
A OCHRANY PŘÍRODY

Přestože měsícem myslivosti a ochrany přírody je až měsíc červen, vzhledem
k mírnému průběhu zimy je veškerý vývoj a život v přírodě v tomto roce urychlen a již nyní nastává doba, kdy příroda
prožívá velký vývoj, rodí se mláďata volně
žijící zvěře i ptáků. Rodí se nové generace
koloušků, srnčat, zajíčků a bažantíků.
Při vstupu do přírody bychom se proto
měli chovat ohleduplně nejen vůči zvěři,
ale i ke všemu jinému živému, jako jsou
rostliny a stromy. Važme si přírody, vždyť
je to naše přírodní bohatství. Především
chovatelé psů by neměli pouštět své čtyřnohé miláčky volně pobíhat po lese nebo
louce. Uvědomte si, že stačí, aby pes vyrušil hnízdící bažantí slepici a celá snůška
je zničena, protože slípka se už nikdy ke
svému hnízdu nevrátí. Pokud narazíte
při procházkách přírodou na nemohoucí
narozené srnče nebo jiné mládě, nechte
ho na svém místě, ani ho nikam neodnášejte. Pokud na něho budete sahat nebo
ho odnesete, zabijete ho. Když mládě ponecháte na svém místě, jeho matka si ho
sama najde. Budete-li se chovat k přírodě
slušně, ona se vám určitě odmění.
Za pochopení a ukázněnost všem rozumným a chápavým návštěvníkům přírody děkují myslivci a přátelé přírody.

Nový křížek u cesty
ke Sv. Josefu
V průběhu podzimu loňského roku se
podařil na místě zvaném U sv. Josefa
vztyčit pamětní kříž s kamenným soklem. V předvečer svátku všech Josefů,
tedy 18. března 2018, se uskutečnilo po
dohodě s místním panem farářem žehnání tomuto kříži na místě dle pověsti,
kde „žil ve srubu poustevník Josef, starající
se o kapli sv. Anny ve zřícenině kyjovského
hradu“ (viz. Dějiny obce Malesice, str. 50).
Po létech projednávání s různými orgány
byla na tomto místě postavena památka,
sloužící i jako možné zastavení na hojně
využívané turistické cestě.
Tímto bych chtěl poděkovat zejména
panu Hoblíkovi, zastupiteli obce, za věnování materiálu i množství hodin práce.

